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apport

w elzijns~wegen
uitgebracht
IJSSELSTEIN
dagen is dQQr de StudlekQmmissie UrltentieWelzijnsvQQrzieningen een cQncept-nQta
ultpbracht aan in eerste instantie het CQllege van B
& W van JJsselstein alsmede aan de Raad der IteJJsselstein.
..
•

Deze cQncept - nQta is in o pdracht van het
van Burgemeester en WethQuders geschreven
~n kQmmissie, bestaande uit
(zQwel partikulier initiatieC als gemeentelijke Qverheld) van de welzijnssektQr .
•

De kQmmissie (Qffideel: kQmmissie urgentlebepaIinlt welzijnsvQQrzieningen) heen getracht door
Qverleg met diverse grQepen uit de JJsselstelnse welzI~tor
iDventarisatie van de venchilIe~
lIeIanlten te kQmen, evenals het
steBen van priQritelten daartussen, teneinde een verantwoord welzijnsbeleid VQQr de toekQmst te CQrmuleren.
T och zijn zij, als kQmmissie, hier n iet mee tevreden.
Partikulier InltiatieC en gemeentelijke Qverheid
moeten, nu dit cQncept VQltQQid i~, intern en extern
bediskussieren hQe het welzijnsbeleid VQQr de toekQmst er uit mQet gaan zien.
De nQta is daarbij bedQeld als een leidraad .
•

,
Aan cen aa ntal instellingen en perkt aantal voorhande n is bij

instanties is deze lijvige nota
(l6S pagi na's dik) eveneeos
toegestuurd met de bedoeling
dat deze nota in cigco kring
wordt bestudeerd en van op- of
aanmerkinge n wordt voorzien
en eventuele verbeteringen
worden aangedragen.
De schriftelijke reakties hierop
worden voor 1 september 1977
graag ingewaeht bij het seere·
tariaat van de Kommissie Ur·
gent iebepaling Welzijnsvoor·
zieningen pIa Kloosterstraat 7
U sselstei n.
Oa k wordt de mogelijkheid
opengesteld deel te nernen aa n
de dis kussieavo nden over deze
welzij nsnota en diegene die
daarvoor gei nte resseerd zij n
d ienen dit evenecns aan het se·
eretariaat beke nd te maken
opdat zij tijdigeen uitn odiging
kunnen ontva nge n.
Voor degenen die belangstel.
ling hebben v~~r deze nota de·
len wij nag rnede dat ee n be·

de balie op het Stadskantoor
of op het kantoor va n het op·
bouwwerk Kloosterstraat 7.
De samenstellers van dit rap·
pon waren:
F .J . 8osma, maatschappelij k
werker
T . Groen. pastor
H. E. van den Hoven, t.a.p.·
kracht , psyeholoog
H.J . Koops. t.a.p .•kraeht, so·
eioloog
G.J . Korterink, opbouwwer·
ker
J . Kortewcg, sociaal·kultu reel
werker
H .B. van der Leest, chef see r.
afd. Welzijnszaken
A. Meyburg. rnaatse happelijk
werker
A. Mulder. socioloog ,
H. Olden hof. arnbtenaar afd .
Onderwijs
A. van der Steh. wethoude r
Maatschappelijke Zaken
W. H .A. Verburg, arts
J . W. Zim merman, ~redik.a n t.

